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CONSELL DE TRANSPARENCIA ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚDLICA I BON GOVERN
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
COMISSIÓ EXECUTIVA
Srs.:
Presiden(: Sr. Ricardo García Macho
Vocals:
SRA. Emilia Bolinches
Sr. Lorenzo Cotino Hueso
Sr. Carlos Flores Juberías
SRA. Isabel Lifante Vidal
Valencia, 19 de gener de 2017
Reclamant:
.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Ajuntament de Vila-real.
Y 1ST A la reclamació número 73/2016, interposada pel
, formulada
contra l'Ajuntament de Vila-real (Castelló), i sent-ne ponent la vocal Sra. Isabel Lifante Yidal, s'adopta
la segOent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer.- Segons es despren de la documentació que es !roba en l'expedient, el 18 d'agost de
2016 es va remelre per correu certificat a l'Ajuntament de Vila-real (Castelló) un escrit del reclamant,
referent a les tasques d'edició i publicacions de l'Ajuntament de Yila-real. En el dit escrit, el reclamant
sol·licilava les informacions segOents:
"l) L'import total del nombre de persones associades a temps complet, siguen f1111cionaris o
contmctats, a les tasques d'edició o publicacions en l'Ajuntament de Vi/a-real.
2) L'impar/ total de les re111u11eracions de personal dedica/ a tasques d'edició, així com el total
de les apor/acions de la Seguretat Social a cárrec de /'ocupador duran/ el 2015.
3) L'import total de la factumció sense !VA realitzada duran/ el 2015 i relacionada m11b la
venda de les seues publicacions e11 catáleg.
4) L'impar/ total deis contractes amb tercers i relacionats amb qualsevol 1110111ent del procés
d'edició (correcció, maque/ació, impressió, enquademació, etc ... )".
6
Segon.- El 21 de seternbre de 201 ,
sol·licita al Consell de
Transparencia, Accés a la lnfonnació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana la seua
actuació davant de la falta de resposla per parl de l'Ajuntament de Yila-real a la seua sol·licitud
d'infonnació realitzada en el seu escrit de 18 d'agost de 2016, adés descrit.
Tercer.- En dala 21 de novembre de 2016, previament a la resolució de la reclamació, aquest
Consell va concedir lrarnit d'audiencia a l'Ajuntament de Yila-real, per un tennini de quinze dies,
perque l'Ajuntament poguera formular les al·legacions que considerara oportunes, notificació que va
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En atenció als Antecedents i Fonaments Jurídics descrits, escau:
1.- Estimar la reclamació presentada el 18 d'agost ele 2016 pel
enfront de
la falta de contestació en el tennini establit a la seua sol·licitud d'informació a l'Ajuntament de Vila
real.
2.- Declarar que l'accés a la informació reconegut al reclamant per l'Ajuntament de Yila-real ho ha
sigut extemporaniament, una vegada transcorreguts els terminis preceptius.
3.- Invitar la persona reclaman! que comunique a aquest Consell qualsevol incidencia que sorgisca
respecte de l'execució d'aquesta resolució i que puga pe1judicar els seus clrets i interessos.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es poclra interposar recms contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesas comptats des de l'enclema a la notificació, de
confonnitat amb la Llei 29/1998, ele 13 de julio!, reguladora ele la Jurisclicció Contenciosa
Aclministrativa.
EL PRESIDENT DEL CONSELL DE TRANSPARENCIA,
ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN,

Ricardo García Macho

